
 
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 
14/04/2022

  

Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής  οι πίνακες των αιτούμενων 
βελτίωση/οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών, Γενικής παιδείας και Ειδικής Αγωγής, αρμοδιότητας της 

ΔΔΕ Ανατ. Αττικής και προθεσμία από την 
ΠΕΜΠΤΗ 14/04/2022 έως και την ΤΡΙΤΗ 26/04/2022 

για υποβολή τυχόν ενστάσεων, επί των εν λόγω πινάκων.

 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

29/04/2022
  

Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής  οι πίνακες των αιτούμενων 
βελτίωση/οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών, Γενικής παιδείας και Ειδικής Αγωγής, αρμοδιότητας της 

ΔΔΕ Ανατ. Αττικής μετά την εξέταση των ενστάσεων

 
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 
04/05/2022

  

Ανάρτηση όλων των κενών και πλεονασμάτων στις σχολικές μονάδες Δ.Δ.Ε. Αν. Αττικής.
-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ, ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Μ. ΚΑΙ ΕΚΠΚΟΥΣ.

-ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
-ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ,  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ), ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

-ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ), ΕΙΔ.ΑΓΩΓΗΣ 
  - Προθεσμία από την Τετάρτη 04/05/2022 έως και την Δευτέρα 09/05/2022 υποβολής αίτησης-
δήλωσης όσων εκπ/κών επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι και ανήκουν οργανικά στις σχολικές 

μονάδες και στον κλάδο που έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία, με τις προτιμήσεις σχολείων σύμφωνα με 
τον πίνακα οργανικών κενών που έχει ανακοινωθεί. 

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 
12/05/2022

  

Ανακοίνωση πίνακα τοποθέτησης των υπεράριθμων εκπ/κών.
(στο site της Δ/νσης Δ.Ε.: http://dide-anatol.att.sch.gr)

Ανακοίνωση τελικού πίνακα οργανικών κενών (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των οργανικών 
υπεραριθμιών), οριστικοί πίνακες με σειρά μοριοδότησης εκπ/κών, Γενικής παιδείας και Ειδικής 

Αγωγής, για τοποθέτηση από μετάθεση ή βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση στο (site της Δ/νσης 
Δ.Ε.: http://dide-anatol.att.sch.gr)

 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

13/05/2022
  

Προθεσμία,  από την Παρασκευή 13/05/2022 έως και την Τετάρτη 18/05/2022 (ώρα 15.00), 
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων προτίμησης σχολείων εκπ/κών, Γενικής παιδείας και Ειδικής Αγωγής, 

από μετάθεση ή για βελτίωση θέσης ή για οριστική τοποθέτηση.
(Την Παρασκευή 13/05/2022 Θα δοθούν σχετικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής της αίτησης 

προτίμησης σχολείων στο site της Δ/νσης Δ.Ε.: http://dide-anatol.att.sch.gr) 

 
 ΤΗΝ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
20/05/2022

Ανακοίνωση τοποθέτησης αμοιβαίων μεταθέσεων εντός ΠΥΣΔΕ και οργανικής τοποθετήσης εκπ/κών, 
Γενικής παιδείας και Ειδικής Αγωγής από μετάθεση ή βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση στο site 

της Δ/νσης Δ.Ε.: http://dide-anatol.att.sch.gr. 
Α) Προθεσμία (πέντε ημερών) από την Παρασκευή 20/05/2022 έως και την Τρίτη 24/05/2022 
υποβολής αιτήσεων επανεξέτασης αποφάσεων του Συμβουλίου που αφορούν τυχόν λάθη ή 

παραλείψεις στις τοποθετήσεις των εκπ/κών  
Β) Προθεσμία, από την Παρασκευή 20/05/2022 έως και την Τρίτη 24/05/2022, υποβολής 

συμπληρωματικής αίτησης εκπ/κών που δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σύμφωνα με την 
πρώτη δήλωση προτίμησης σχολείων. 

(Την Παρασκευή 20/05/2022 Θα δοθούν σχετικές οδηγίες  στο site της Δ/νσης Δ.Ε.: http://dide-
anatol.att.sch.gr )

 
 ΤΗΝ   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
27/05/2022

Ανακοίνωση τοποθέτησης   εκπ/κών μετά από συμπληρωματική αίτηση προτίμησης σχολείων για 
οριστική τοποθέτηση, στο site της Δ/νσης Δ.Ε.: http://dide-anatol.att.sch.gr.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

OI AITHΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΠΥΣΔΕ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ 
ΑΠΌ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2022  ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 08 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022   

(Αναλυτικές Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής της αίτησης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ θα δοθούν στις 30/05/2022 με 
ανακοίνωση στο site της Δ/νσης Δ.Ε.: http://dide-anatol.att.sch.gr. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗ ΔΔΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ στο site της Δ/νσης Δ.Ε.: http://dide-anatol.att.sch.gr)


